
  

 
 

 
 

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom OP EVS. 

 

Dotazník na spracovanie miery informovanosti verejnosti  

o aktivitách VÚC v oblasti životného prostredia  

 
 

1. VÚC verejne publikuje svoje kľúčové priority a strategické ciele v oblasti ŽP, ktoré: (10b) 

a) sú súčasťou cieľov územného plánovania; (1b) 

b) sú presne definované, časovo ohraničené a merateľné; (2b) 

c) obsahuje niektoré z nasledujúcich priorít/záväzkov:  

a. ekosystém zameraný na zdravie a vzdelávanie; (0,5b) 

b. inklúzia a participatívne plánovanie; (0,5b) 

c. otvorené dáta a dátové riadenie; (0,5b) 

d. vysoká akceptácia a využívanie technológií; (0,5b) 

e. inteligentná mobilita; (0,5b) 

f. výkonná infraštruktúra rešpektujúca životné prostredie; (0,5b) 

d) majú zodpovednú (vysoko postavenú) osobu. Napríklad župan/ka sa verejne zaviazal/a k 

napredovaniu a naplneniu verejne stanovených strategických cieľov kraja; (4b) 

2. Z hľadiska efektívneho a transparentného riadenia VÚC (žp): (10b) 

a) uvádza na webe aktuálny program ŽP; (1b) 

b) za posledných 6 mesiacov verejne odkomunikoval minimálne 2 úspešné príklady toho, ako 

plánuje, riadi, implementuje v gescii ŽP s využitím dát, participácie a dôkazných 

experimentálnych projektov a pilotov; (2b) 

c) zdieľa údaje o uzatváraní zmlúv a rovnako zdieľa stiahnuteľný a strojom čitateľný katalóg 

predchádzajúcich zmlúv, ako aj verejných zákaziek; (3b) 

d) aktívne monitoruje výsledky, dopady a/alebo finančnú efektívnosť pre každé kľúčové 

obstarávanie, uzavretie zmluvy a/alebo grant v reálnom čase. (4b) 

3. V rámci komunikácie s verejnosťou VÚC: (10b) 

a) poskytuje na webe informácie o využiteľnosti obnoviteľných zdrojov energií a o nakladaní s 

komunálnym odpadom; (1b) 

b) publikuje na webe aktuálne EIA/SEA analýzy; (2b) 

c) spravuje digitálne komunikačné kanály pre obyvateľov kraja (okrem e-mailu), pre 

poskytovanie spätnej väzby; (3b) 

d) aktívne vyzýva obyvateľov a zástupcov súkromného a neziskového sektora do zapájania sa do 

participatívnych metód plánovania a riadenia kraja a promuje výhody ich používania pre 

každodenný život; (4b) 

4. Pre efektívne a otvorene používanie zdielanie dát VÚC: (10b) 

a) poskytuje jasné návody, ako pomôcť obyvateľom získať prístup k dátam ŽP a ako ich 

používať; (1b) 

b) publikuje na svojom webe dáta, analýzy a štatistiky; (2b) 

c) Prevádzkuje GIS systém pre zobrazenie dát; (3b) 

d) spravuje online dátovú platformu otvorených dát, ktoré sú strojovo čitateľné. (4b) 


